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НЕОНАТАЛЕН ПЕРИОД

 Пренатален

 Натален 

 Постнатален период



БОЛЕСТИ ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ - ПРИЧИНИ

 Първа група – условия на ембриофеталното
развитие

 Втора група – затруднения в раждането

 Трета група - външните условия при които
попадат новородените



 Аномалии ↔Уродства 

 Единични  

 Двойни

 Синдроми и комплекси 

ПАТОЛОГИЯ НА ПЛОДА



Патология  на плода

Акушерска помощ
Бъдещи репродуктивни 

способности на майката

Унаследяемост и 

генетична 

предиспозиция



ЧЕСТОТА НА РАЗЛИЧНИТЕ УРОДСТВА И АНОМАЛИИ  
ПРИ КРАВАТА ПО RIECK 1991

 Аномалии на ЦНС

 Вродени системни- и нарушения в растежа – хипдропс, джудже, 
гигантизъм, конгенитална гуша

 Аномалии на лицето и лицевия череп – разцепвания, palatoschisis и др.

 Дефекти на коремната стена

 Неправилно “държане” на крайниците – артрогрипози

 Двойни уродства

 Аномалии на храносмилателния тракт

 Аномалии на сетивните органи

 Функционални нарушения на мускулутурата на крайниците - парези

 Аномалии на костите на крайниците

 Системни нарушения в образуването на хрущялите и костите –
хондродисплазии

 Аномалии на урогениталния тракт и млечната жлеза –
хермафродитизъм, cervix duplex, крипторхизъм

 Аномалии на кожата и прилежащите тъкани и органи

 Аномалии на сърцето и големите кръвоносни съдове

 Аномалии на дихателната система, конгенитални бластоми и 
хромозомни аномалии



ТЕРАТОГЕННИ ФАКТОРИ

 Физикални фактори – йонизиращи лъчения, недостиг на 
кислород, хипертермия

 Нарушения и грешки при храненето на майката

 Химични агенти – антибиотици, микотоксини, хормони

 Инфекции – вируси, бактерии, микоплазми

 Климат – студ, горещина, светлина !

 Биологично състояние на майката – възраст, хистопатологични 
увреждания, диабет, имунни фактори

 Психични въздействия (стрес)



 Ахондроплазия (Achondroplasia)

ПАТОЛОГИЯ НА ПЛОДА

2001 Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics

D. E. Noakes, T. J. Parkin-on and G. C. W. England



Едем (хидропсия) при теле

2001 Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics

D. E. Noakes, T. J. Parkin-on and G. C. W. England



Частична хидопсия

Hydrocephalia (molle, durus) 

Hydrothorax 

Ascitis

Hydrocephalus mole, anencephalia, acrania ?



Анкилоза на крайниците, мускулни контрактури (артрогрипози), 

конгенитални деформации



Огромна цепнатина на 
небцето при теле

2001 Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics

D. E. Noakes, T. J. Parkin-on and G. C. W. England

Schistosoma reflexum теле

Amorphous globosus при теле



Сephalopagus - теле

2001 Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics

D. E. Noakes, T. J. Parkin-on and G. C. W. England

Теле с акцесорни (дорзално 
заловени) предни крайници

(notomelia)



Пример: Скъсяване на долната челюст (Brachygnathia inferior)

Възможна е силна вариабилност в проявата

Причина : автозомен ген -рецесивен

Важно – изключване от разплод

Наследствено здраве: генитални и екстрагенитални 

унаследяеми признаци 



НОВОРОДЕНОТО КАТО ПАЦИЕНТ

 Уникалност – преход от интраутеринен към
екстраутеринен живот

 Кардиореспираторно приспособяване

 Самостоятелна терморегулация

 Приспособяване на храносмилателна система

 Приспособяване на отделителна система

 Приспособяване на нервна система

 Приспособяване на анализатори

 Хомеостаза

 Видовоспецифични особености

• Имунен статус



НОВОРОДЕНОТО КАТО ПАЦИЕНТ- характеристики

 Неонатоетология 

 Поведение на новороденото непосредствено 
след раждането

 Взаимоотношения между майката и 
новородените

- отглеждане на собствените, сукателен акт

- прием на чужди

- отбиване и раздяла

- защита на новородените от техните майки



НОВОРОДЕНОТО КАТО ПАЦИЕНТ

 Спешен

 Специфични особености при терапия

 Заболявания причиняващи смъртта на новородените 
непосредствено след раждането

Болести по-късно

 Грижи за 
новородените

 изкуствено хранене



НОВОРОДЕНОТО КАТО ПАЦИЕНТ

 Особености на изследването

 Непосредствено след раждането до 5-та
минута

 До края на първия час след раждането

 През първите 12, 24, 48 часа след
раждането

 През коластралния период



НОВОРОДЕНОТО КАТО ПАЦИЕНТ 
ВИТАЛИТЕТ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Представлява генетично детерминираната 
способност  на организма да преживява и се 
развива в околната среда

 Разработени са ясни и конкретни схеми за 
бърза и точна преценка на състоянието на 
новороденото



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИТАЛИТЕТА

ПАРАКЛИНИЧНИ МЕТОДИКЛИНИЧНИ МЕТОДИ



КЛИНИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ВИТАЛИТЕТА

 Клиничните методи се базират на съответната
клинична находка при изследване на
новороденото

 Регистрира се изявата на редица признаци и
показатели, служещи като определени маркери,
които обобщени отразяват виталитета на
новороденото

 Те позволяват най-бързо да се регистрират
отклоненията от нормата



КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ – СПЕЦИФИЧНИ 
ДИАГНОСТИЧНИ ПОДХОДИ И ОСОБЕНОСТИ

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА БРЕМЕННОСТТА, ПРОТИЧАНЕ НА РАЖДАНЕТО ?

 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗРЕЛОСТ (прематуритет, матуритет, хиперматуритет) И ТЕЛЕСНО 
РАЗВИТИЕ (хипотрофия, еутрофия, хипертрофия)

 КОНГЕНИТАЛНИ АНОМАЛИИ ?

 НАРАНЯВАНЕ

 ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ - ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 видими лигавици

 ВРЕМЕ ИЗМИНАЛО СЛЕД РАЖДАНЕТО, ПЪРВО ИЗПРАВЯНЕ, ДВИЖЕНИЕ, ОРИЕНТИРАНЕ

 СПЕЦИФИЧНО - СУКАТЕЛНИЯ РЕФЛЕКС. НЕГОВАТА ПЪЛНОЦЕННОСТ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА 
ОЦЕЛЯВАНЕТО

 ПРОТИЧАНЕ НА ФИЗИОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ - УРИНИРАНЕ, ДЕФЕКИРАНЕ

 ПЪП

 ВЪТРЕШНА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА

 ВЗАИМОВРЪЗКА ЗДРАВЕН СТАТУС МАЙКА – НОВОРОДЕНО



ФАКТОРИ ОТ КОИТО ЗАВИСИ ДИШАНЕТО 
ПРИ НОВОРОДЕНОТО

 Дразнители на  хеморецепторите на sinus caroticus и 

респективно на дихателния център в Medulla oblongata 

 са настъпилите промени в киселинно-алкалното 

равновесие - ниско рН, парциално налгяне на 

кислорода, и високо на CO2

 интеро- и екстерорецептивни дразнения, тактилните 

(особено в  областта на феталните устни) и 

температурните такива, студ, допир, светлина, 

промени в налягането, болка. 

В механизма на възникване на  първото дихателно 

движение, участие вземат както химичните промени във 

вътрешната среда така и рефлекторните реакции.



ФАКТОРИ ОТ КОИТО ЗАВИСИ ДИШАНЕТО 
ПРИ НОВОРОДЕНОТО

Възбудимостта на дихателния център зависи още и от
неговата зрелост.

 Установено е, че при преждевременно раждане, по-
рядко настъпва аспирация на околоплодни течности,
тъй като в случая е необходимо сумарното въздействие
на повече дразнители, за да настъпи първоначалното
вдишване.



ТЕЛЕСНА ЗРЕЛОСТ
ПРИ ТЕЛЕ

ТЕГЛО
ФОРМА 

НА ГЛАВАТА

КОСМЕННА
ПОКРИВКА

(ПЪП)

ЗЪБИ-
РЕЗЦИ РЕФЛЕКСИ



ПОВЪРХНОСТНА
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ РЕФЛЕКСИ

СЪЗНАНИЕ И 
ПОВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАНЕ НА ТЯЛОТО И 
ПОДВИЖНОСТ

НЕВРОЛОГИЧНО
ИЗСЛЕВАНЕ

НОВОРОДЕНО ТЕЛЕ



НЕВРОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ - НОВОРОДЕНО

 ЧЕСТО УВРЕЖДАНИЯТА ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ СА СВЪРЗАНИ ИЛИ ВОДЯТ 
ДО ПАТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ЦНС

 Сукателен рефлекс
 Гълтателен рефлекс
 Очи, зеница, (анизокория, страбизъм)

 ЗРЕЛОСТТА НА НЕРВНАТА СИСТЕМА ЗАВИСИ ОТ СТЕПЕНТА НА РАЗВИТИЕ

 При преждевременно раждане – церебрално и периферно 
недоразвитие и се характеризират с неврологични признаци

 При хипоплазия на малкия мозък или при хидроцефалус –
продължителни, често фатални увреждания и отклонения

 Интраутеринната инфекция също може да доведе до задържане 
развитието на нервната тъкан 

 ПОВЕДЕНИЕ И ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ, КООРДИНИРАНОСТ НА 
ДВИЖЕНИЯТА, НАТИСКНА ПАЛПАЦИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ, 
ПАТЕЛАРЕН РЕФЛЕКС, ВЪНШНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, РАЗВИТИЕ НА 
МУСКУЛИТЕ



Тръскане на главата и сигурно държане
2-5 минути

Затваряне на устата
Дишане през носа

Равномерно и дълбоко дишане

1-3 минути след раждане 
гръдно лежане

ФИЗИОЛОГИЯ НА НОВОРОДЕНОТО ТЕЛЕ 

Пулс – 110; Дишане - 50



КЛИНИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ВИТАЛИТЕТА

 През 1953 година Аpgar създава схема за
преценка състоянието на новороденото дете
непосредствено след раждането

 Сборът от всички показатели представлява
математически израз отразяващ виталитета

 Съществуват подобни аналогични схеми и
във ветеринарната медицина



Клинични
признаци

Точки

0 1 2

Реакция на
главата при
обливане със
студена вода

отсъствува намалена
спонтанни,

активни
движения

Клепачен и
рефлекс на
Междукопитна
цепка

отсъствуват
един

рефлекс
съществува

двата рефлекса
съществуват

Дишане отсъствува аритмично ритмично

Лигавици Цианотично-
бели

цианотични светлочервени

Модифицирана от Born 1981, Apgar-схема за 

преценка на виталитета на телетата 

непосредствено след раждането

При получен общ сбор: 7-8 новороденото е с нормален 

виталетет; 4-6 – застрашено; 0-3 – силно намалена жизненост



Клинични
признаци

Точки

0 1 2

Цвят на лигавици бял цианотичен розовочервен

Дишане отсъствува
неравномерно и 

повърхностно
ритмично и

дълбоко

Предизвикване
на рефлекси
(реакция на
главата при

обливане със
студена вода,

сукателен
рефлекс)

отсъствуват
намалени и
подтиснати

напълно
изразени

Мускулен тонус и
подвижност

(реакция при
убождане с игла)

отсъствуват намалени активни движения

Модифицирана от Müling

Apgar схема за

преценка на виталитета на новороденото

При получен общ сбор: 7-8 новороденото е с нормален       

виталет; 4-6 –застрашено; 0-3–силно намалена жизненост



Клинични
признаци

Tочки

0 1 2

Дишане отсъствува нарушено спонтанно

Мускулен
тонус,
повдигане на
главата

отсъствува
слабо

изразено
добре изразен

Рефлекси:
- клепачен
- на между-
копитната
цепка

отсъствуват
слабо

изразени
добре

изразени

Цвят на
конюнктиви

цианотично
бледи

бледи розовочервени

Сукателен
рефлекс

отсъствува слаб мощен

Модифицирана от Vollhard /1993/ Apgar схема за преценка на виталитета на 
новородените телета

При получен общ сбор: 9-10 нормален виталетет, 6-8 – застрашено, 0-5 –силно 
намалена жизненост



Физиологични клинични показатели при теле

Показател Данни

Вътрешна телесна 

Температура °С

0 h 39,5 – 40,5

2h 39,2 – 39,8

6h 38,4-39,2

24h след раждане 38,8 – 39,2

Първи опити за изправяне 20-40 минути

Сигурно изправяне 30-60 минути

Първи крачки 180 минути

Първо бозаене 90-120 минути



ПАРАКЛИНИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ВИТАЛИТЕТА

 Намаляването на виталитета - респираторно-метаболитна 
ацидоза 

 Основните показатели, отразяващи нарушенията в КАР: 

 рН на кръвта

 Дефицитът на бази ( означено още като излишък на 
бази ВЕ, норма - 0.6-4.6 mmol/l)

 Парциално налягане на въглеродния двуокис (рСО2), 
норма 41-53 mm/Нg



Разделяне, в зависимост от първоначалното състояние 

на киселинно-алкалното състояние:

 Нормален виталитет = pH-ниво  7,200.

 Депресирано състояние = pH-ниво 7,199 - 7,000

 Животозастрашени = pH-ниво < 7,000

 Кръвната захар

 Недоносените ТЛ

 Критичните най-ниски стойности на този показател са
2,20 – 2,75 mmol/l (ТЛ, КНЧ)



ВИТАЛИТЕТ - ПАРАКЛИНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 Лактат в кръвта над 6 mmol/l - намаляване на
виталитета

 Параклиничните показатели да се съпоставят с
клиничните

 В 6 до 15% от случаите има несъответствие между
лабораторните резултати и клиничната картина



НОВОРОДЕНОТО КАТО ПАЦИЕНТ- имунен статус

 Имунен статус при фетуса

Т-клетъчна активност
хуморален имунитет

 Имунен статус при новородените

 Пасивен имунитет

 пренос на антитела чрез коластрата – IgG, IgA
оскъдно количество IgM; IgE

 Активен имунитет

 Повишаване на нивото на кортизола:

 Левкоцитоза придружена с:

 Неутрофилия, Лимфоцитопения, Моноцитопения, Еозинофилия



НАМАЛЕН ВИТАЛИТЕТ  ПРИ ТЕЛЕТАТА 

НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД РАЖДАНЕ

 Причини

 Асфиксия

 Мозъчен кръвоизлив

 Нараняване при раждане

 Трансплацентарни инфекции

 Аномалии и уродства

 Наследствени болести

 Прематуритет

 Хипотрофия

 Хипогликемия-хипотермия комплекс



НАМАЛЕН ВИТАЛИТЕТ ПРИ ТЕЛЕТАТА 

НЯКОЛКО ЧАСА СЛЕД РАЖДАНЕТО ИМ

 Късна асфиксия

 Хипотермия-хипогликемия комплекс

 Неврологични увреждания

 Протрахиращо протичащи увреждания от 

раждането

 Инфекция по време на раждането

 Нарушения в обмяната на веществата



ТЕЛЕ - НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПРАВЯНЕ

 Причини – ацидоза, недостиг на Vit E и селен

 Сепсис 

 Травми от раждането 

 Хипоплазия на малкия мозък

 Дегенеративна миопатия

 Мускулни или сухожилни контрактури

 Полиартрит



ДИСПНОЕ ПРИ ТЕЛЕТАТА

 Асфиксия

 Белодробен едем

 Емфизем

 Сърдечни пороци

 Хипертермия

 Бронхопнеумония

 Недостиг на селен и витамин Е

 Сепсис 



КОЛИКА ПРИ ТЕЛЕТАТА

 ЗАДЪРЖАНЕ НА МЕКОНИУМА 

 ДИСЛОКАЦИЯ НА АБОМАЗУСА

 ИЛЕУС

 КОНГЕНИТАЛНИ АНОМАЛИИ

 ДИСЛОКАЦИЯ НА ЧЕРВАТА



ВНЕЗАПНА СМЪРТ ПРИ НОВОРОДЕНОТО

ТЕЛЕ

 СЪРДЕЧНИ ПОРОЦИ И АНОМАЛИИ

 МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ

 СЕПСИС

 ОТРАВЯНИЯ

 АНАЕРОБНИ ИНФЕКЦИИ

 ИКТЕРУС НЕОНАТОРУМ

 КЪСНА АСФИКСИЯ



АСФИКСИЯ
ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ ЖИВОТНИ



АСФИКСИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Означава се настъпилата преди или по време на раждането 
(ранна асфиксия) или през първите часове след раждането 
(късна асфиксия) най-напред респираторна, а по-късно 
респираторно-метаболитна ацидоза на плодовете или 
новордените

 Асфиксията като синдром се обуславя от различни фактори 
действуващи в периода около раждането, които увреждат 
плацентарната или пулмоналната обмяна на газовете



АСФИКСИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Означава се още хипоксия, родилна ацидоза, 
внезапна смърт или Respiratory Distress 
Syndromme

 Среща се най-често при видовете, които са 
предразположени към затруднения в 
раждането



АСФИКСИЯ НА ПЛОДА И НОВОРОДЕНОТО

ПЕРИНАТАЛНА

ранна късна

ТЕЖКА

ЛЕКА

ОСТРА

ХРОНИЧНА

ВЪТРЕУТРОБНА

през бременността



ПРИЧИНИ ЗА АСФИКСИЯ

Недостатъчна зрелост 

на б. дробове
Удължаване на раждането

Преждевременно 

раждане

аномалии на външните полови органи

недостатъчни маточни контракции

недотваряне на маточната шийка

торзио, диспозиция на плода,

пелвисно-фетални диспропорции и др.

Вид и начин на оказване

на акушерска помощ

Други причини

Нормална екстракция

Усилена екстракция

Цезарово сечение

Усилени маточни контракции,

преждевременно отделяне на плацентата,

притискане на пъпната връв, аспирация на

околоплодни течности, хронична

плацентарна недостатъчност, близнене,

болести на матката, третиране на майката с

инхибитори на простагландините, инфекции,

конгенитални малоформации и др.





ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НАСТЪПВАНЕ НА АСФИКСИЯ В ОРГАНИЗМА

НА НОВОРОДЕНОТО

АСФИКСИЯ

Хипоксемия, хиперкапния, хипоксия

Повишено анаеробно получаване на енергия

мускули, ч. дроб, далак, б. дроб, панкреас, бъбреци

надбъбреци, стомашно-чревен тракт

РЕСПИРАТОРНО-МЕТАБОЛИТНА АЦИДОЗА

Разширение на кръвоносните 

съдове на мозък, адренални 

жлези и сърце

Вазоконстрикция – б. дроб

мускули, гастроинтестинален

тракт и бъбреци  

ОРГАННИ НАРУШЕНИЯ



O2 +

O2 +O2 -

O2 -

Пестящ кислород режим на кръвоснабдяване  

по време на раждането 



ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НАСТЪПВАНЕ НА АСФИКСИЯ В ОРГАНИЗМА

НА НОВОРОДЕНОТО

ОРГАННИ НАРУШЕНИЯ

Б. ДРОБ ЦНС СТ. ЧРЕВЕН ТРАКТ БЪБРЕЦИ

Хеморагична 

инфилтрация

едем 

Едем, ателектаза

емфизем

инсулти

Некроза на чревните въси

(Некротичен ентероколит)

Тубуларни

некрози 

НАМАЛЕН ВИТАЛИТЕТ



ПАТОГЕНЕЗА НА ПУЛМОНАЛНИТЕ И ЕКСТРАПУЛМОНАЛНИТЕ 
НАРУШЕНИЯ В МИКРОЦИРКУЛАЦИЯТА, ОБУСЛОВЕНИ ОТ 

АСФИКСИЯТА ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ

ХИПОКСИЯ

АЦИДОЗА

ХИПЕРКАПНИЯ

ВАЗОКОНСТРИКЦИЯ

Агрегация на еритроцити, тромбоцити, левкоцити и мастни капки в 

белодробните капиляри; пулмонална хипоперфузия и конгесция

Генерализирани нарушения в микроциркулацията

Системен плазматичен хиперкоагулабитет

НАРУШЕНИЯ В ИНТРАВАЗАЛНАТА 

ЦИРКУЛАЦИЯ
ЕКСТРАВАЗАЛНИ НАРУШЕНИЯ



ПАТОГЕНЕЗА НА ПУЛМОНАЛНИТЕ И ЕКСТРАПУЛМОНАЛНИТЕ 
НАРУШЕНИЯ В МИКРОЦИРКУЛАЦИЯТА, ОБУСЛОВЕНИ ОТ 

АСФИКСИЯТА ПРИ НОВОРОДЕНИТЕ

НАРУШЕНИЯ В ИНТРАВАЗАЛНАТА 

ЦИРКУЛАЦИЯ
ЕКСТРАВАЗАЛНИ НАРУШЕНИЯ

МИКРОТРОМБИ ИНТРАВАЗАЛНО ЕДЕМ

Лезии на ендотела

Намалена фибринолиза

Некроза на алвеоларния епител

ВТОРИЧНО НАМАЛЯВАНЕ НА

СЪРФЪКТАНТА

Намалена вентилация

Намалена дифузия

Инактивиране на 

сърфъктанта

ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕ



РОЛЯ НА СЪРФЪКТАНТА

(SURFACTANT)

 Образува се в големите пневмоцити тип II по време на 
последната гестационна фаза 

 Представлява дериват на фосфолипидите 

 Покрива алвеолите отвътре

 Биологична роля

 намалява повърхностното напрежение и 
предотвратява слепването на стените на 
алвеолите (антиателектазен фактор)

 подпомага транспорта на газовете 



AНТИАТЕЛЕКТАЗЕН ФАКТОР
(SURFACTANT)

Намаляване на повърхностното напрежение в 
областта на бариерата, разделяща газове и течности 

в алвеолите

Възпрепятствува колапса на алвеолите в края на 
експирацията

Възможността за образуване на остатъчен обем от 
въздух за продължителна (трайна) обмяна на газове



МЕХАНИЗЪМ НА ВЪЗНИКВАНЕ НА КЪСНАТА АСФИКСИЯ

НЕЗРЕЛОСТ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ НА НОВОРОДЕНОТО

НЕДОСТИГ НА СЪРФЪКТАНТ

АТЕЛЕКТАЗА

НАРУШЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ

КЪСНА АСФИКСИЯ



АСФИКСИЯ - КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ

 НЕ ВИНАГИ ОТСЪСТВУВАЩИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ЖИВОТ ПРЕДИ РАЖДАНЕТО 
ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЗВАТ С УВРЕЖДАНЕ НА ПЛОДА. В 6% ОТ СЛУЧАИТЕ, 
НОВОРОДЕНИТЕ СА С НОРМАЛНА ЖИЗНЕНОСТ

 ПРИ ПРЕДНО КРАЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ ИЗЧЕЗВА НАЙ-НАПРЕД 
МЕЖДУКОПИТНИЯ РЕФЛЕКС, СЛЕД ТОВА БУЛБАРНИЯ И НАКРАЯ 
ГЪЛТАТЕЛНИЯ

 РЯДКО ПРИ ТЕЛЕТА ПРИ НАСТЪПВАЩА ИНТРАУТЕРИННА АСФИКСИЯ ПО 
ВРЕМЕ НА ОКАЗВАНЕ НА АКУШЕРСКАТА ПОМОЩ – VAGITUS UTERINUS 
(ИНТРАУТЕРИННО МУЧАНЕ)



АСФИКСИЯ - КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ

 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ХИПОКСИЯ СА

 СИЛНИ РЕФЛЕКТОРНИ ДВИЖЕНИЯ НА ПЛОДА

 УЧЕСТЕНА СЪРДЕЧНА ДЕЙНОСТ (В НАЧАЛОТО)

 ИНТРАУТЕРИННО ОТДЕЛЯНЕ НА МЕКОНИУМ



АСФИКСИЯ - КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ

 СЛЕД РАЖДАНЕТО ПРИ ЛЕКА СТЕПЕН НА ХИПОКСИЯ: 

 ТОНУСА НА МУСКУЛИТЕ НА ТЯЛОТО В ИЗВЕСТНА СТЕПЕН Е 
ЗАПАЗЕН

 ШИЯТА И КРАЙНИЦИТЕ ОКАЗВАТ СЪПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ 
ПРЕМЕСТВАНЕТО ИМ

 РЕФЛЕКСИТЕ МАКАР И ТРУДНО СЕ ПРОВОКИРАТ

 ПРЕЗ НЕРЕДОВНИ ИНТЕРВАЛИ ХЪРКАЩО ДИШАНЕ

 СЪРДЕЧНАТА ДЕЙНОСТ УЧЕСТЕНА

 ЦИАНОТИЧНИ ЛИГАВИЦИ ИЛИ АНЕМИЧНИ



АСФИКСИЯ - КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ

 СЛЕД РАЖДАНЕТО ПРИ ТЕЖКА СТЕПЕН НА ХИПОКСИЯ:

 МУСКУЛНИЯТ ТОНУС И РЕФЛЕКСИТЕ ПОЧТИ НАПЪЛНО 
ИЗЧЕЗВАТ

 ДИХАТЕЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ – ЕДИНИЧНИ, АБДОМИНАЛНО 
ДИШАНЕ

 СЪРДЕЧНА ДЕЙНОСТ – НЕРАВНОМЕРНА, СЛАБА, 
ОТНАЧАЛО УЧЕСТЕНА, А СЛЕД ТОВА ПОСТЕПЕННО СЕ 
ЗАБАВЯ

 СУКАТЕЛНИЯ И ГЪЛТАТЕЛНИЯ РЕФЛЕКС ЛИПСВАТ



АСФИКСИЯ - КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ

 ПО-КЪСНО СЛЕД РАЖДАНЕТО (АКО ОЖИВЕЕ):

 НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПРАВЯНЕ

 НАМАЛЕН ИЛИ ЛИПСВАЩ ПРИЕМ НА КОЛАСТРА

 СТРЕС И ЕНДОГЕННО ОТДЕЛЯНЕ НА КАТЕХОЛАМИНИ, 
КОРТИЗОЛ, ОПИОДИ

 ЗАБОЛЯВАНЕ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ, СТОМАШНО-
ЧРЕВНИЯ ТРАКТ, ПЪПА

 АСПИРИРАНИТЕ ОКОЛОПЛОДНИ ТЕЧНОСТИ –
АТЕЛЕКТАЗА, ВЪЗПАЛЕНИЕ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ



АСФИКСИЯ –ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

 Проблеми със забозаването и липса на рефлекс на 
забозаване (dummy calf) генетичен дефект при месодайните 
говеда

 Травми по време на раждането (счупване на ребрата ) водят 
до вторична асфиксия

 Други аномалии и уродства

 Инфекциозни заболявания



АСФИКСИЯ –РАЗВОЙ И ПРОГНОЗА

 Най-често летален изход при по тежките форми  и липса на 
адекватни грижи

 Податливост към заболявания на респираторния и 
храносмилателния тракт по време на перинаталния период

 Недостатъчна имунна защита

 Неблагоприятна прогноза при увреждане на мозъка, едем, 
хеморагии, лезии на чревните въси следствие исхемия

 Ако оживеят – дълго време новородените остават 
недоразвити

 Благоприятна прогноза при запазен сукателен рефлекс и 
прием на коластра



 Грижите са в зависимост от състоянието на пациентите.

 При новородени с нормален виталитет е необходимо да се извърши 

следното:

1. Подсушаване и почистване на ноздрите и устата с чиста кърпа

2. Най-добре е, ако новороденото бъде облизано от майката. В противен 

случай то трябва да бъде подсушено

3. Ако пъпната връв не е скъсана спонтанно, тя се изрязва на разстояние 5-10 
см., като в пъпното влагалище се вкарват няколко милилитра йодна 
тинктура или друг дезинфектант 

4. До един час новороденото трябва да забозае или изкуствено да бъде 
подхранено с  майчина коластра. Необходимото количество за първия 
прием се изчислява по следната формула:

Живо тегло/100 Х 5 = необходимо количество коластра в литри !!!!!





ПРИ НАМАЛЕН ВИТАЛИТЕТ

 Възстановяване на пулмоналната обмяна на
газовете:

 Трябва да се осигури достъп на въздух.

 Ноздрите се освобождават от аспирираната течност, като 
с ръка се масажира от медиалния очен ъгъл през гърба на 
носа и се достига до върха му. 

 Устната кухина се отваря и с помощта на марля се 
издърпва езика. 

 Тилната част на главата се облива краткотрайно със 
студена вода, последвано от основно почистване и 
подсушаване.

 Прилагат се единични удари с дланта отстрани на 
гръдния кош.





 При високостепенни хипоксии е необходимо 

изсмукването на аспирираните течности от 

носоглъдката и трахеята с катетър или с помпа, след 

което тялото се привежда в странично положение и 

се извършва изкуствено дишане.

 За инспирация предните крайници се издърпват напред и 

нагоре.

 Експирацията се извършва чрез бавен и силен натиск върху 

страничната гръдна стена.









ОБРЪЩАНЕ НА НОВОРОДЕНОТО С ГЛАВАТА НАДОЛУ ?!

 Различни мнения !!!

 Нарушава се кръвната циркулация в мозъка

 Притискане на диафрагмата

 Слузта от устата произхождат от храносмилателната 

система, не от дихателните пътища

 Ако се предприеме, обръщането с главата надолу трябва да е 

кратко



 При липса на пулс или наличие на тежка брадикардия се извършва 

непряк сърдечен масаж, като честотата на притисканията са 60-80 в 

минута. 

 Новородените трябва да са в странично положение, с подложена 

торба с пясък или дъска под гръдния кош, за осигуряване на 

ефективна сърдечна компресия.



 Медикаментозна терапия:

 Тя само допълва основната реанимационна 
терапия. 

 Необходимо е лекарствените средства да имат 
мощно противошоково действие.

 Коригиране на тежката сърдечна дисфункция:

 За тази цел се прилага Adrenalin 0,1-0,5 mg,  
Dopamin (2-20 γ/kg/min), Isoprenalinum (може да сe 
приложи и  инхалативно), Effortil (може да се 
приложи и интраперитонеално в доза 0,02-0,04).





 Коригиране на тежката сърдечна дисфункция:

 Тъй като в тези случаи е трудно да се осигури венозен 
път, адреналинът може да се инжектира 
интракардиално или интратрахеално (след разреждане 
с дестилирана вода)

 В случая скоростта на резорбция се равнява на тази 
при венозното приложение. 

 Въпреки негативния ефект на кортикостероидите върху 
имунната устойчивост, тяхната употреба като мощно 
противошоково средство е задължително.



 Приложение на респираторни стимуланти:

 Използува се венозно Doxapramhydrochlorid (Dopram®).

 Този препарат е неефективен при вторична апнея, 
когато дихателния център е нечувствителен по 
отношение на химични стимули. 

 Удачна е употребата на опиоидния антагонист Naloxon
(Narcanti®). 

 При аспириране на околоплодни течности се препоръчва 
приложението на бронходилататори (Alupent®) и
теофилинови деривати. 



 При реанимацията на телетата с успех 
прилагаме следната схема:

 0,5 mg Adrenalin, като 1 ml 0,1% (amp. 0,1%, 
1 ml, Pharmachim) се разтваря в 10 ml
физиологичен разтвор и половината от 
получения разтвор се въвежда бавно в
югуларната вена. 

 5-10 минути по-късно по същия начин се 
прилага 60 ml 40% Glucosa. 



 Поддържаща и възстановителна терапия.

 След първоначалното овладяване на асфиксията, се 
прилагат лекарствени средства с цел коригиране на 
нарушенията в хомеостазата и локалните тъканни 
увреждания.

 Прилагат се електролитни разтвори в дози от 10 до 
20 ml/kg/h, с добавка на 5% глюкоза. За коригиране 
на респираторно-метаболитната ацидоза се прилага 
8,4% р-р на натриев бикарбонат – венозно в доза 80-
150 ml. 





 В случай, че не съществува възможност за обективна 

преценка на киселинно-алкалния статус в организма, 

при 50 кг. ж. т. се препоръчва венозното приложението 

на следната смес:

 2 ml Dopram + 60 ml 8,4% Natrium bicarbonicum + 300 

ml 5% Glucosa . 

 В зависимост от клиничния ефект по-късно това 

третиране може да се повтори.



 По данни на Grunert 1993 в клиниката в Хановер 
при реанимацията на телетата се използува 
хепаринизирана майчина кръв.

 Ампули съдържащи 0,2 mg Heparin-natrium 
(500UI), се смесват с 20 ml 5% глюкоза, към 
което се прибавя 500 ml кръв от донора

 Получената смес се прилага бавно венозно след 
предварителна биопроба 



 Други средства за коригиране на КАР

 Triss Буфер

 Carbicarb 
 ( NaHCO3 и Na2CO3) - съдържа карбонатни и 

хидрокарбонатни аниони

 За редуциране на мозъчния едем се използува 10% 
разтвор на Mannitol (0,25 g/kg), контраиндициран при 
съмнение за мозъчен кръвоизлив.



 Срещу вторичната инфекция е задължително 
приложението на антибиотици и сулфонамиди

 Необходимо е изкуственото захранване с коластра 

 Желателно е да се провокират сукателни и 
гълтателни движения, така че млякото да се поема 
самостоятелно
 Ударни дози Vit. B1

 Това изисква търпение и постоянство

 Сонда ! - Възможно е голяма част от млякото да 
попадне в предстомашията, а при естествен 
сукателен акт това става в сирищника.



 След раждането, новородените трябва да се поставят 
в топли помещения.

 За тази цел се използуват специални боксове 
снабдени с инфрачервени лампи. 

 При венозното приложение на лекарствените 
препарати съществува опасност от преохлаждане, 
което налага задължителното темпериране на 
разтворите.



ПРОФИЛАКТИКА НА АСФИКСИЯТА

 Оптимизиране на акушерската помощ

 Против късната асфиксия – 24 часа преди 
очакваното раждане инжектиране на майката с 
глюкокортикоиди или простагландини



Ден 1 2 3 4 5 6 7

сутрин D  

5 mg

D 

5 mg

D 

5 mg

D  

5 mg

D 

10 mg

D 

40 mg +

PGF2α Раждане
вечер D 

5 mg

D 

5 mg

D  

5 mg

D  

5 mg

D  

10 mg

D - дексаметазон

ПРОФИЛАКТИКА НА КЪСНАТА АСФИКСИЯ – ZERBE et al. 2002

ИНДУЦИРАНЕ НА РАЖДАНЕ - НАЧАЛО НА ТЕРАПИЯ МЕЖДУ 230 И 260 ДЕН

СЛЕД 260-Я ДЕН – ЕДНОКРАТНО ДЕКСАМЕТАЗОН ИЛИ ПРОСТАГЛАНДИНИ



ТРАВМИ НА НОВОРОДЕНОТО

 При телетата само при оказване на неправилна 

акушерска помощ, спонтанно не е възможно.

 Етиология – инструменти, примки – повърхностни 

наранявания, фрактури 

 Непозволена теглителна сила – травми или 

разкъсвания на вътрешните паренхимни органи, 

кръвоносни съдове, лезии и увреждане на гръбначния 

мозък или периферните нерви

Парализа на n. fibularis



ТРАВМИ НА 

НОВОРОДЕНОТО



ТРАВМИ НА НОВОРОДЕНОТО



МУСКУЛНИ ИЛИ СУХОЖИЛНИ КОНТРАКТУРИ ИЛИ 

СЛАБОСТ
 Най-голямо значение при ТЛ, КНЧ

 Наследствени, също външни причини – растителни алкалоиди –
ГВ

 Артрогрипоза на ставите на крайниците

 Същност – функционални промени

НеспецифичниМеча стъпка



СПАСТИЧНА ПАРЕЗА ПРИ ТЕЛЕТАТА

- Наследствен характер, функционални промени в контрактилната 

субстанция на миофибрилите или нарушения в мионевралните 

сврързвания

-“скъсяване” на единия или двата задни крайници 

Постановка – стръмно поставени задни крайници, контракции на

ахилесовото сухожилие, подобряване на състоянието при придвижване



 Вродена атаксия при телетата (Congenital cerebellar 
hypoplasia)

 Месодайни породи и Джерсей

 Хипопластични процеси в малкия и гръбначния мозък

 Неблагоприятна прогнозаa

 Парализа на задните крайници при телетата

 Червено българско и датско говедо

 Наследствена предиспозиция

 Движение само на глава и предни крайници, задни 
крайници изпънати и неподвижни

 Чувствителност запазена

 Спазми и треперене при телета

 2-8 месечни

 Дистрофия на мускулатурата

 Лекуване уротропин



 Означава се още като

 Вродено скъсяване на свителните сухожилия при 
телетата, тендогенна контрактура при телетата

 Артрогрипоза,

 Артромиодисплазия, 

 Амиоплазия,

 Конгенитална невромиодисплазия – Neuromyodysplasia 
congenita

 Flexor tendon contracture in calves

ВРОДЕНА ТЕНДОГЕННА КОНТРАКТУРА ПРИ 

ТЕЛЕТАТА



Етиология – рецесивно автозомно заболяване, предимно мъжките,                             

- растителни токсини (лупини)

- недоимъчни състояния - недостиг на микроелементи 

- вирусни заболявания ( Аkabane-вирус, причинителят на вирусната диария, 

болестта син език) 

-намаляване на броя на α-мотевроните в цервикалната част на гръбначния мозък

-принудително свито държане на крайниците в матката по време на 

бременността 

-Разпространение - варира от 0,15 

до 13,6 %. 

-Клиника - в 90,5% от случаите 

се засягат предните крайници 

ВРОДЕНА ТЕНДОГЕННА КОНТРАКТУРА ПРИ ТЕЛЕТАТА -

АРТРОГРИПОЗА



Степен Възможност

за изправяне

Възможност за

изправено

стоене

Самостоятелно

придвижване

Пасивно изпъване

на засегнатите

стави

I A Да,самостоятелн

о

Да, в 

продължение 

на повече от 

1 минута, без 

крайника да 

се превие

Опора върху 

стъпалото, 

ставите са леко 

свити

Възможно след

приложение на

умерена сила

B Опора върху върха 

на копитото

II Да,

самостоятелн

о

Да, но в 

продължение 

на по-малко 

от 1 минута 

без да си 

превие 

крайника

За секунди стъпва

на върха на

копитото си, а

след това се

опира върху

превития

крайник

Дори и след

приложение на

голяма сила,

крайникът не

може да бъде

напълно

изпънат

III Не, дори след

оказване на

помощ

Не За кратко се

задържа върху

прегънатия

крайник

Не е възможна

промяна на

ъгъла, дори и

след

приложение на

голяма сила

ВРОДЕНА ТЕНДОГЕННА КОНТРАКТУРА ПРИ ТЕЛЕТАТА - КЛИНИКА



 При 89 %от случаите вродената тендогенна контрактура 

отшумява спонтанно 

 при около 4% от случаите настъпват повърхностни 

увреждания и лезии на кожата, 

 При 7 % от телетата изходът е летален

 Самоизлекуването настъпва най-често в рамките на 1-

2 седмици до 7-8 месеца.

ВРОДЕНА ТЕНДОГЕННА КОНТРАКТУРА ПРИ ТЕЛЕТАТА –

ПРОГНОЗА



ВРОДЕНА ТЕНДОГЕННА КОНТРАКТУРА ПРИ ТЕЛЕТАТА 

– ЛЕЧЕНИЕ

-При леките степени на засягане е достатъчна 

физиотерапията и по-специалните грижи

-Ортопедична обшивка (превръзка) чрез използване на 

изкуствени втвърдяващи смоли. оформя се т. нар. обувка за 

копитото

-Гипсова превръзка или специални фиксатори (планки и др.), 

шини от синтетични материали. Превръзките остават в 

продължение на 2-3 седмици

-Тенотомия при най-тежката форма

-Медикаментозна терапия с високи дози окситетрациклин. 



ГИПСОВИ ПРЕВРЪЗКИ



ПЪПНА ВРЪВ - ТЕЛЕ

Ч. дроб

Пикочен мехур

Ductus venosus

Дръжка на жълтъчен мехур

VV. UMBILICALIS

МЕЗЕНХИМ

УРАХУС

АЛАНТОИС

АМНИОНОВО ВЛАГАЛИЩЕ

Aa. UMBILICALIS

ЧЕРВА



БОЛЕСТИ НА ПЪПА ПРИ ТЕЛЕТО

 Херния

 Омфалит

 Фистула на урахуса

 Циста на урахуса



ДИВЕРТИКУЛ НА УРАХУСА



ПЪПНА ХЕРНИЯ





ОМФАЛИТ, АБСЦЕС



АБСЦЕС НА ПЪПНАТА ВЕНА



ХИПОГЛИКЕМИЯ-ХИПОТЕРМИЯ ПРИ ТЕЛЕТА

ПРИЧИНИ – ОЩЕ ОТ ЕМБРИОФЕТАЛНОТО РАЗВИТИЕ

ДИШАНЕ – НАМАЛЯВАЩА ЧЕСТОТА И ИНТЕНЗИВНОСТ

МУСКУЛНА СЛАБОСТ 

ХИПОТЕРМИЯ !!! < 39°C непосредствено след раждането
< 38,2°C на 12-я час след раждането

КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

ХИПОГЛИКЕМИЯ < 3,0 mmol/l (норма от втория ден 3,0-6,0 mmol/l)

До 10-20% от телетата

Лечение – топлина, подсушаване, глюкоза


